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 واکاوی مفهوم ضرب در احادیث تنبیه کودکان برای نماز

کریمیان  1علی 
 چکیده

که در میهان آنهها  یادی وجود دارد  کودکان روایات ز در مصادر حدینی در باره تربیت دینی 
در ایهن بههین، ای را بهه خهود اختصهاص داده اسهت.  مراقبهت بهر نمهاز فرزنهدان جایگهاه ویههژه

کهه بهه سهبب وجهود واژه ضهرب، در نگهاه اول، از آنهها فهمیهده  احادینی به چشم می خهورد 
که معصومان می کهود  در صهورت سهرپیچی از خوانهدن نمهاز  شود  والدین را به زدن 

کرده که با توجه به شواهد لغوی، حهدینی،  ترقیب  اند. این نوشتار در پی انبات آن است 
  شهههناختی، ایهههن برداشهههت نادرسهههت بهههوده و واژه های روان فتههههو یا سهههیره اههههل بیهههت

کود  بر خواندن نمهاز بهه منظهور تمهرین و « ضرب» کردن  در این احادیث به معنای ملتزم 
 سازی برای دوران بلوغ است. آماده

کود ، روانشناسی. ها  کلید وا ه  حدیث، نماز، تنبیه بدنی، 

 درآمد
گذاشته شده، تربیت دینهی  هترین و یف در تمام ادیان الهی اساسی که بر دوش پیامبران  ای 

کهه شهامل رفتارههای فهردی، خهانوادگی، اجتمهاعی و ... می انسان شهود. تربیهت دینهی  ها است 
کهود  از اهمیهت بیشهتری  ها را دربر می همگانی بوده و همه انسان گیرد و در این بهین، تربیهت 

گون بشهههری نیههه گونههها کهههه در جوامهههع  ز بهههرای تحقههه  اههههداف اجتمهههاعی، برخههوردار اسهههت؛ چنهههان 
کودکان جایگاه ویژه سرمایه کیهد شهده اسهت  ای دارد. در روان گذاری روی  شناسی نیز بر ایهن تأ

کودکی وابسهته اسهت. ها در بزرگ که پایداری شخصیت انسان  2سالی به نوم عملکرد در دروان 
کهود  وجهود دارد و  های دینی سفارش در آموزه  معصهومانهای خاصهی نسهبت بهه تربیهت 

                                                   
 (ali.karimyan@yahoo.com. طلبۀ سطح عالی حوزۀ علمیۀ قم. )نویسندۀ مسؤول( )1

کوتاه مدت روان درمان. ر. : 2  .30، صگری پویشی فشرده و 
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تهههرین  کردنهههد. یکهههی از مهم اصهههحاب خهههود را بهههه تربیهههت صهههحیح فرزنهههدان بسهههیار سهههفارش می
که ایشان در این زمینه فرموده و بهه  3شان است اند، مراقبت والدین بر نماز فرزندان دستورهایی 

کهه فرزنهدان خهود را پهیش از بلهوغ بهه خوانهدن نمهاز دسهتور داده و بهر  والدین سفارش شده اسهت 
 م آن تمرین دهند.انجا

که در نگاه اول از آنها چنین برداشت می کود   در این میان، روایاتی وجود دارد  گر  که ا شود 
کننهد.از آن رو  کهرد، والهدین او را تنبیهه بهدنی  در سن نه یا ده سهالگی از خوانهدن نمهاز سهرپیچی 

کههود ، بهه کههه تنبیههه بههدنی  ه ویههژه در کههه همههواره بههرای والههدین ایههن پرسههش مطههرح بههوده و هسههت 
تربیت دینی چه حکمی دارد، ضروری اسهت احادیهث مهذکور بهه تفصهیل بررسهی شهود. نوشهتار 

 شناسی و اعتبارسنجی روایات مربوط به این موضوم است. حاضر در پی مفهوم

 . متن روایات1
گردآوری متن احادیث در نگاشته  .پردازیم های شیعی و سنی می نخست به 

 . مصادر شیعی1 - 1
 روایات چنین است:متن این 

نر  1
فف عح ِ  جف

ف
وح أ
ف
نِد اهلِل أ بح ِ  عف

ف
ننح أ ، عف نالف ف نِن فف ف نِد اهلِل بح بح نح عف : . عف نولد قد ن د یف كد عح ِ : سف نالف َف   قف ن لف ا بف ِإذف

نّیف  كد حف نرف كح ّف ید ، مثد ن ف ِإّبف اهللد : بف ِإلف نلح اأ  قد نّرف تف مف نبح ن د سف نالد لف قف ، ید عف ِسنِنینف نالف مد ثف الف غد عد الح نالف ن د ثف ّف لف ِِ ن یف
نرف  كح ، وف ید اأ  نّرف تف مف نبح نولد اهلِل، سف سد ند  رف ّّف ف نلح حمد : قد ن د الد لف قف تد ، فف مام وح لنف یف ِد ر  وف ِعشح هد شح

ف
عف د أ بح كد ِسِنینف وف سف

ن ّّف ف نیلف حمد  اهللد عف
ف
نیّل : صف نلح اأ  قد نّرف تف مف نبح ن د سف نالد لف قف ّف ید ، مثد تد ِسِنینف بف رح

ف
ّف لف د أ ِِ ّیف یف كد حف نرف كح ّف ید د  وف آِلنِ ، مثد

 ، ِلنوف كف ذف نرف ا عف نِإذف ؟ فف نوف الد نا ِمف ّف د ّسد
ف
وف وف أ یند ِ ا هف ّف د ّسد

ف
: أ الد لف د قف ّف ید ، مثد ح د ِسِنینف ّف لف د مخف ِِ ّیف یف لف حف نّوِ حد

ن د ِسننّلد  ّف لف ِِ نن ننّیف یف كد حف نرف كح ّف ید ، مثد دح ننجد ننا: اسح ف نالد :ف قف ننِ  وف ید لف ِقبح ن د ِإیلف الح هد جح نن د ِسننّلد وف ّف لف ا متف نِإذف ، فف ِسننِنینف
ن د  تد ِسنِنینف ِقینلف لف نبح ّف سف ا متف نِإذف ، فف تد ِسنِنینف نبح ن د سف ّف لف ِِ ن ّیف یف ودف حف جد وعف وف الّسد كد ّلِ ف الّرد  وف عد

ف
یّل : ِسِنینف صف

ّیف یف  كد حف رف كح ّف ید ، مثد ّلِ : صف  د
ا ِقیلف لف ّف هد لف سف ا غف ِإذف ، فف وف تح ّفف كف وف وف  هف جح ِسلح وف ا اغح نِإذف ، فف تد ِسنِنینف ّف لف د ِ،سح ِِ

نِربف  نوءف وف كد كد ود ن ف الح ّلِ ن د عد لح لف ّف نِ    تف تح لف نوءف وف   عف كد ود ن ف الح ّلف عف ا ،ف نِإذف نا، فف ف هیح لف نِربف عف ِة وف كد نالف ِمنرف ِبالّصف
د
وف أ
؛ ایلف عف اءف اهللد ،ف ِ  ِإنح شف یح اِلدف رف اهللد ِلوف فف ةف غف الف  4الّصف

کهه کههه از امههام بههاقر یهها امههام صههادقعبههدا  بههن فضههاله نقههل  شههنیدم فرمههود:  رده 
گفته می کود  به سه سالگی رسید، هفت مرتبه به او  که  که بگو ال   هنگامی  شود 

. سپس او را رها می  ا  
 

اّل ه  د  ل  کنند تها سهه سهال و هفهت مهاه و بیسهت روز او تمهام  د 
                                                   

 از ابواب أعداد فرا أ و نوافلها و ما یناسبها. 3، باب وسا ل الشیعه. 3
 .281، ص1، جمن الیحضره الفقیه؛ 391)صدوق(، ص األمالی. 4
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که بگو شود. در این زمان هفت مرتبه به او دستور می هول  ا   و او  دهند  س  هٌد ر  ّم  ح  م 
گفتهه  را رها می کنند تا چهار سال او تمام شود. در ایهن هنگهام هفهت مرتبهه بهه او 

، سهپس او را رهها می می ه  ٍد و  آل  ّم  ح  ی م  ل  ی ا   ع  ّل  کننهد تها پهنی سهال او  شود بگو ص 
گفته می کدام  تمام شود. در این هنگام به او  است  شود: دست راست و چپت 

کههه آن را آموخههت، صههورت او را رو بههه قبلههه می کههه  کننههد و بههه او می زمههانی  گوینههد 
کن. سپس او را رها می گهردد. در ایهن هنگهام  سجده  سازند تا شش سهال او تمهام 

دهند تها هفهت سهال  کود  باید نماز به جا آورد و به او رکوم و سجود را آموزش می
گفته هایت را بشوی و  شود: صورت و دست می وی تمام شود. در این هنگام به او 

کنند تا نه سال او تمام شهود. در ایهن هنگهام بهه او  نماز بخوان. سپس او را رها می
شود. هنگهامی  شود: وضو بگیر و نماز بخوان. و بر انجام آن دو نیز زده می گفته می

 آمرزد. دن شا  ا . که وضو و نماز را آموخت، خداوند والدین او را می

از « بنهدار بهن حمهاد»با دو طریه  متفهاوت و البتهه منتههی بهه  یث فوق را شیخ صدوقحد
بها  االمهالینیهز آن را در  خود آورده است. شیخ طوسهیالفقیه و  االمالیدر  «عبدا  بن فضاله»

که در ی) واسطه از شیخ صدوق کرده است. االمالی، به طریقی   5ایشان آمده، نقل 
ی حممنند بننن عنن2 لف ننولف اهلِل . وف رف سد ّنف رف

ف
اِئننِ  أ نننح آبف ِبتننِ ، عف

ف
نننح أ انف د ح  یل، عف تف وا ِصننبح ِد نن : مد ننالف قف

واد ح  بد ننِر ، وف اكح تف ِسننِنینف ننبح ننوا سف غد لف ا بف ِة ِإذف ننالف د ح ِك   ِبالّصف ننهنف تح ننوا بف قد ّرِ
، وف فف ننعام ننوا ِ،سح غد لف ا بف ننا ِإذف هف ك  رح ننیلف ،ف عف

؛ ر م شح وا عف غد لف ا بف اِجِت ِإذف ف ف  6ا ح
کهه  از پدرش و او نیز از پدرش از پدرانش از رسول خدا اقرامام ب کردند  نقل 

فرمود: فرزندان خود را در هفت سالگی به نماز دستور دهید و ایشهان را بهر تهر  آن 
کنیهد و در ده سهالگی محهل خوابیهدن آنهان را از یکهدیگر  در سن نه سهالگی تنبیهه 

 جدا سازید.

ننالف النننی3 ل   . قف وح
اِعبننام أِلف نف ، وف حمد ت  ننبح نناءد سف

نف بح
ف
نن ح أ ِة وف اد ننالف نن ح ِبالّصف كد دف بف وح

ف
وا أ ِد نن نناِل مد فف فعح نناِء األح تف

؛ ر  شح اءد عف نف بح
ف
ا وف اد ح أ ف هیح لف واد ح عف بد ِر  7اكح

کودکههان فرمودنههد: فرزنههدان خههود را در سههن هفههت  پیههامبر خطههاب بههه والههدین 
کنید و آنها را بر انجام آن در سن ده سالگی  بزنید. سالگی به نماز امر 

                                                   
 .433)طوسی(، ص األمالی. 5
 .194، ص1ج ،دعا م اإلسالم. 6
 .328، ص1، جعوالی اللئالی. 7
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: وذا للَ الصی سنبت سننین أمنر لالصنالة، فنإذا للنَ عشنر م كنرب علهینا، . عن النی4
 8فإذا للَ ثالع عشرة سن  فّرقوا بتهن  ك اع اجت، فإذا للَ مثانی  عشر عّل  القرآن ...؛

کهود  بهه هفهت سهالگی  از پیامبر کهه  کهه فرمهود: هنگهامی  روایت شده است 
کهه بهه ده سهالگی رسهید، بهر خوانهدن  ر میرسید، به خواندن نماز ام شود. هنگامی 

شود. وقتی به سیزده سالگی رسید، مکهان خوابیهدن آنهها را از ههم جهدا  آن زده می
که هیجده ساله شد، قرآن می  آموزد ... سازید. هنگامی 

بوا  علهینا و ان  ألنناء . قال الصاد 5 وا أوبدك  لالصالة و ا  ألناء سبت، و اكنر : مر
 9إّنا نیمر أوبدنا لالصالة و ا  ألناء مخ ، و ن ر   علهیا و ا  ألناء سبت؛عشر، ف

تان را در هفههت سههالگی بههه خوانههدن نمههاز دسههتور  فرمههود: فرزنههدان امههام صههادق
دهید و آنان را در نه سالگی بر نماز خواندن بزنید؛ همانا ما فرزندان خود را در سن 

و هنگام رسیدن به هفت سالگی آنان را  کنیم پنی سالگی بر خواندن نماز امر می
 زنیم. بر انجام آن می

که در  جها  نقهل شهده مشهابهت دارد، ولهی از آن عوالیهر چند نیمه اول این حدیث با روایتی 
کهرم عهوالیاست و حهدیث  که این حدیث از امام صادق نقهل شهده، احتمهال  از نبهی ا

که هر دو ی) حدیث باشند، ضعیف است.  این 
نح 6 نین . عف ؤم  اِنوف  أمیِر ا د ِتوف ِبِلسف تح ِل بف اح

ف
ارف أ بح ِصغف ّدِ

ف
یلف   : أ وا   عف غد لف ا بف ِإذف وِر، فف هد ِة وف الّطف الف الّصف

؛ ثام الف زح ثف الف ف ج ِربح وف بف نف اكح رف ِسِنینف فف شح  10عف
کن و هنگام رسیدن  گفتار بر نماز و طهارت تربیت  کودکان خود را تا ده سالگی با 

 را برای تربیت بر آن دو بزن و بیشتر از سه ضربه هم نزن. به این سن آنها

 . مصادر سنی2 - 1
کنون به جمع  پردازیم: آوری روایات در منابع اهل تسنن می ا
و بننن شننعیب، عننن أبتنن ، عننن جننده، قننال : قننال رسننول اهلل1 وا أوبدكنن  . عننن عمننر : مننر

بوا  علهیننا و انن  ألننناء ع ، و اكننر شننر، و فرقننوا بتننهن  ك لالصننالة و انن  ألننناء سننبت سنننین
 11اع اجت؛

که رسول خهدا کرده است   عمرو بن شعیب از پدرش و او از نیز از پدرش نقل 
                                                   

 .335، ص4، جتذکر  الفقها . 8
 . همان.9

 .155، ص2، جمجموعه ورام. 10
کمی تفاوت(.187، ص2، جمسند أحمد؛ 119، ص1، جسنن أبی داود. 11  )با 
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فرمود فرزندان خود را در هفت سالگی به نماز دستور دهید و آنها را در ده سالگی 
 بر انجام آن بزنید و جای خواب آنها را از یکدیگر جدا سازید.

بتت2 علمنوا  بن سبرة، عن أبتن ، عنن جنده قنال: قنال رسنول اهلل . عن عبد اعلو بن الر
بوه علهیا ابن عشرة؛ ، و اكر  12الصی الصالة ابن سبت سنین

کههه  کههرده اسههت  عبههد الملهه) بههن ربیههع بههن سههبره از پههدرش و او نیههز از پههدرش نقههل 
ید و او را بر انجام آن  پیامبر کود  نماز را بیاموز فرمودند: در سن نه سالگی به 

 الگی بزنید.در ده س

لعنند وفا،نن  فهینننا  . عننن أ  رافننت قننال: وجنندنا صنن یف  ك قنننراب سننیف رسننول اهلل3
نننواری و ابخنننوة و  م كنننوب: لسننن  اهلل النننرمحن النننرح  و فرقنننوا بنننین م ننناجت الغلمنننان و احلج

؛ بوا ألناءك  عیل الصالة وذا للغوا أظن  ،سعام ، و اكر 13األخواأ لسبت سنین
 

گفهت: کهه  در قهالف شمشهیر ایشهان  پهس از وفهات رسهول از ابو رافع نقل شده 
که در آن نوشته شده بود: بسهم ا  الهرحمن الهرحیم. و میهان مکهان  کاقذی یافتیم 
خواب دختران و پسران و برادران و خواهران در سن هفت سالگی جهدایی ایجهاد 

گمانم، نه سالگی بر نماز بزنید.  کنید و فرزندانتان را هنگام رسیدن، به 

بوا  علهینا ن  قال، قنال رسنول اهلل. و عن أ4 : منروا  لالصنالة لسنبت سننین و اكنر
14لثالع عشرة؛

 

گفت پیامبر که  فرمود: فرزندان خهود را در هفهت سهالگی بهه  از انس نقل شده 
 نماز دستور دهید و در سیزده سالگی آنها را بر انجام آن بزنید.

ینننرة قنننال، قنننال رسنننول اهلل5 الصنننالة وذا للغنننوا سنننبعام و : علمنننوا أوبدكننن  . عنننن أ  ار
بوا  علهیا وذا للغوا عشر م وفرقوا بتهن  ك اع اجت؛ 15اكر

 

گفههت رسههول خههدا کههه  فرمههود: بههه فرزنههدانتان در هفههت  از ابههوهریره نقههل شههده 
سههالگی خوانههدن نمههاز را آموختههه و هنگههام ده سههالگی آنههان را بههر انجههام آن بزنیههد و 

 محل خواب آنها را از یکدیگر جدا سازید.

                                                   
 .14، ص2، جالسنن الکبری؛ 253، ص1، جسنن الترمذی. 12
 .329، ص9، جمسند البزار. 13
 .256، ص4، جالمعجم األوسا. 14
 .189، ص17، جمسند البزار 15
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 . بررسی سندی2
گهههردد، میهههزان اطمینهههان بهههه صهههدور آن از  نخسهههتین جنبهههه کهههه در روایهههات بایهههد بررسهههی  ای 

که اطمینان به صدور به آن وابسته است، اعتبار سهند  است و اساسی معصوم ترین چیزی 
 حدیث است. از این رو، الزم است به بررسی سند روایات یاد شده برردازیم. 

 . احادیث شیعی1 - 2
گههزارش شههده در منهابع شههیعی سههند معتبهری ندارنههد. از میههان ایههن  ههیچ یهه) از ایههن روایهات 

اند.  روایهات، تنههها حههدیث نخسههت دارای سههند اسههت و سههایر روایههات بههه طههور مرسههل نقههل شههده
 16در هههر دو سههند آن افههرادی مجهههول، -کههه بهها دو طریهه  متفههاوت نقههل شههده  -روایههت اول نیههز 

 وجود دارد. 19فی میان علمای رجالو یا موارد اختال 18مبهم 17ضعیف،
 . احادیث سنی2 - 2

و حهههدیث دوم از  20در میههان احادیهههث اههههل تسهههنن، حهههدیث نخسهههت دارای سهههندی حسهههن
 22برخههوردار اسههت؛ ولههی سههایر احادیههث بههه خههاطر وجههود افههرادی ضههعیف، 21سههندی صههحیح

 در طری  آنها دارای سندی ضعیف هستند. 24و مبهم 23مجهول

 . بررسی منابع3
گر منبع هر ی) از آنها مهورد با وجود  که بیشتر احادیث فوق سند صحیحی ندارد، ولی ا این 

                                                   
، رجهال النجاشهیموسهی بهن جعفهر البغهدادی )ر. :  (؛143، صرجهال الطوسهی. علی بن الحسین السهعدآبادی )ر. : 16

؛ 273، صرجههال النجاشههی(؛ علههی بههن معبههد )ر. : 449، صرجههال الطوسههی؛ 453، صفهرسههت الطوسههی؛ 406ص
 (.388، صرجال الطوسی؛ 265، صفهرست الطوسی

بن الرجال ال؛ 364، صرجال الطوسی؛ 406، صفهرست الطوسی؛ 328، صرجال النجاشی . محمد بن سنان )ر. :17
 (.92، صالغضا ری

 . بندار بن حماد و عبدا  بن فضال .18
الرجال ؛ 335، صرجال النجاشی؛ 139، صخالص  األقوال؛ 363، صرجال الطوسی. محمد بن خالد البرقی )ر. : 19

 (.93، صإلبن الغضا ری

 .11، ص3، جالمجموم. ر. : 20

 . همان.21
گرفته 22 کرده که احمد بن حنبل و بخاری و عهده. داود بن المحبر در سند حدیث چهارم قرار  انهد  ای دیگهر او را تضهعیف 

 (.388، ص1، جالعلل؛ 45، صالضعفا  الصغیر)ر. : 

 . محمد بن الحسن العوفی، وی در سند حدیث پنجم قرار دارد.23

گرفته است.24  . قسان بن عبید ا  و یونس بن نافع، این دو نفر نیز در طری  حدیث سوم قرار 
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توان آن حدیث را پذیرفت. از این رو، به طور مختصر بهه بررسهی میهزان اعتبهار  اعتماد باشد، می
 پردازیم. مصادر شیعی و سنی می

 . مصادر شیعی1 - 3
شهیخ  االمهالیو  یخ صهدوقشه االمهالی، من الیحضره الفقیههحدیث اول: این حدیث در  •

کهه عههالوه بهر جایگهاه واالی شهیخ صهدوق و شهیخ طوسههی طوسهی ، نقهل شهده اسهت 
 شود. کهن بودن سه منبع مذکور نیز سبب پذیرش این حدیث می

کههه چنههدان قابههل اعتمههاد  دعهها م االسههالمحههدیث دوم: منبعههی بههه نقههل آن پرداختههه  • اسههت 
کهههه خهههالف  مشههههور و حتهههی خهههالف ضهههروریات نیسهههت؛ زیهههرا در آن روایهههاتی نقهههل شهههده 

یه) حهدیث ههم از  وسها ل الشهیعهدر  است. عهالوه بهر ایهن، مرحهوم شهیخ حهر 25مذهب
که نشان کتاب نقل نکرده است  کتاب است. این   26گر عدم اعتماد ایشان به این 

کهه خهود شهرحی بهر  -است. مرحوم جزایری  عوالی اللئالیحدیث سوم: منبع این حدیث  •
کتاب نوشته است   گوید:  می -این 

کتاب عهوالیجمههور احادیهث  آید ابن ابی به نظر می ههای فقههی  را از حفه  و یها از 
کتهاب وی دارای  کرده اسهت. بهه همهین خهاطر  کرده و هم چنین نقل به معنا  نقل 

کافی نیست و برای استنباط احکام نمی کرد. اعتبار    27توان به روایات آن رجوم 

کهرده اسهت؛ « هورابن أبی جم»رسد  همچنین به نظر می حدیث مذکور را از منابع سنی نقهل 
و در مصادر شیعی نیز وجهود  28زیرا متنی مطاب  با آن در منابع حدینی اهل تسنن وجود داشته

ندارد. افزون بر این، مصدر مذکور چندان مورد اعتنای محهدنان و بزرگهان شهیعی، ماننهد شهیخ 
که این خود حر عاملی کاهش اعتبار این منبع است. و دیگران قرار نگرفته است   باعث 

حههدیث چهههارم و پههنجم: افههزون بههر ارسههال سههند ایههن دو حههدیث، انحصههار نقههل آنههها توسهها  •

                                                   
(. وی بعد از نقل این دو حهدیث 859و  858ح  230ه229، ص2، جدعا م اإلسالمم به حرمت متعه )ر. : . مانند حک25

کرده است.  -کند  که بر حرمت متعه داللت می - گفته و به قرآن نیز استشهاد   مقداری در باره انبات حرمت آن سخن 

کتاب می . عالمه مجلسی 26 کیهد دن أخباره تصلح للتأ»گوید:  در باره این  کید؛ روایات دعا م قابل تأیید و تأ یید و التأ
کتاب«هستند کهه ایشهان حتهی از  کهه ههم از جههت سهند و ههم از جههت داللهت قابهل  ؛ امها بایهد دانسهت  ههای ضهعیفی 

دعا م . از این رو شهادت ایشان بر قابل اعتماد بودن روایات الهدای  الکبریپذیرش نیستند، روایت آورده است؛ مانند 
 (.38، ص1، جبحار األنوارمل است )ر. : قابل تأ

 .142، ص3(، ججواهر الغوالی فی شرح العوالی) مدین  الحدیث. 27
 . حدیث نخست از احادیث اهل تسنن.28
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کهن و قابل اعتماد سبب شده است  عالمه در قرن هشتم و عدم وجود آنها در مصادر 
کافی نیست.  تا این احادیث نیز دارای اعتبار 

نقهل شهده اسهت.  مجموعهه ورامتنهها در حدیث ششهم: ایهن حهدیث نیهز بهه صهورت مرسهل  •
مصدر مذکور در قرن هفتم نوشته شده و به همین خاطر احادیث مرسهل آن قابهل اعتمهاد 

 نیست.

گفته شد، درمی کهه از میهان شهش حهدیث نقهل شهده در منهابع شهیعی،  بر اساس آنچه  یابیم 
 تنها حدیث نخست قابل اعتماد است.

 . مصادر سنی2 - 3
گفتههه شهه کههه  د، حههدیث اول و دوم نقههل شههده در منههابع سههنی از سههند معتبههری همههان طههور 

برخوردار هستند. از این رو، نیاز به بررسی منابع ندارند و فقها در بهاره سهه حهدیث دیگهر بحهث 
 شود: می

که در حد متوسطی از اعتبهار  مسند بزارحدیث سوم و پنجم: مصدر این دو حدیث  • است 
 29قرار دارد.

کتهاب حدیث چهارم: مصدر این حدی • کهه ایهن مصهدر  المعجهم األوسهاث  طبرانهی اسهت 
نیهههز ماننهههد مصهههدر سهههاب  در حهههد متوسهههطی از اعتبهههار قهههرار دارد؛ زیهههرا طبرانهههی مقیهههد بهههه 

آوری احادیههث صههحیح نبههوده و از ایههن رو، در آن احادیههث ضههعیف نیههز بسههیار دیههده  جمههع
 شود. می

 عتماد است.بر این اساس، در میان احادیث اهل تسنن، دو حدیث نخست قابل ا

 . بررسی محتوایی4
گام در مراحهل فقهه الحهدیث، فههم مفهردات آن اسهت. از ایهن رو، الزم اسهت واژه ههای  اولین 

کهه در احادیهث  کار رفته در روایات به طور دقب  بررسهی شهوند. بهدیهی اسهت  کلیدی و مهم به 
شناسهی  ومجایگاه محوری دارد. به همین خاطر ضهروری اسهت تها بهه مفه« ضرب»پیشین واژه 
 آن برردازیم.

                                                   
که میزان  3در رتبه ب مسند بزار. ر. : جزوه تهیه شده در مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث. در این جزوه 29 گرفته  قرار 

 دهد. ی آن نشان میاعتبار متوسطی را برا
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 شناسی ضرب . مفهوم1 - 4
کهه مفههوم واژه  آنچه از مراجعه به منابع لغوی به دست می گسهترده « ضهرب»آید، این است 

که به تصهریح برخهی از لغت 30گردد؛ است و بر معانی زیادی منطب  می دانهان ایهن مهاده  چنان 
خی از پرکاربردترین موارد استعمال آن بر 31شود. در تمامی افعال، مگر موارد نادری استفاده می

 33ملتهههزم نمهههودن چیهههزی بههها چیهههز دیگهههر، 32انهههد از: زدن یههه) شهههی  بهههر شهههی  دیگهههر، آن عبارت
کههردن، 34داشهتن یهه) شهخص یهها چیهزی در حالههت یهها مکهان خاصههی، نگه  36منههال زدن، 35سهفر 

کردن، کردن دو یا چند چیز با یکدیگر 37ایجاد   و ... 38مخلوط 
که واژ گستره معنایی زیادی برخوردار اسهت، ضهروری اسهت حال با توجه به این  ه ضرب از 

گردد.  معنای مقصود از این واژه در احادیث مورد بحث مشخص 

 . احتماالت مطرح2 - 4
کههار رفتههه در ایههن احادیههث، یعنههی ترکیههب واژه  « علههی»بهها « ضههرب»بهها توجههه بههه ترکیههب بههه 

ث یا بهه معنهای اصهلی خهود، در این احادی« علی»رود. حرف  احتماالتی در معنای حدیث می
 یعنی فوقیت بوده و یا به معنای مجازی تعلیل است:

گر  فوقیت  • ها به معنای فوقیت باشد، در معنای ضرب سه احتمال  در این ترکیب« علی»ا
کدام می کنون به بررسی هر   پردازیم: مطرح است. ا

 زدن: مانند:  •

«  ِ ِصیبف د دف ا ح ِ  ِعنح یح ِخذف یلف فف بف عف رف نح كف همف رد جح
ف
ِبطف أ دح حف قف 39؛«فف

 

که هنگام مصیبت )از شدت ناراحتی( بر ران خود بزند، اجری به او نمی  رسد. هر 

                                                   
 .10، ص8، جالمحیا فی اللغ ؛ 30، ص7، جالعین. 30

 .167، ص2، جتاج العروس؛ 544، ص1، جلسان العرب؛ 17، ص12، جتهذیب اللغ . 31

ْسقی. مانند: 32 ذ  اْست  وسی  و  د  صا  م  ا اْضر ْب ب ع  ْلن  ق  ه  ف  ْوم  ق  ر    ل  ج  که حضرت موسی برای قومش طلباْلح  آب  ؛ و زمانی را 
که با عصایت به سند ضربه گفتیم  کن. پس ما به او   (60ای بزن )سوره بقره، آیه کرد، یاد 

ْس . مانند: 33 ّل    و  اْلم  م  الّذ  ْیه 
ل  ْت ع  ب  ر 

 (.61؛ ذلت و فقر ملتزم و همراه آنان شد )همان، آیهن  ک  ض 
 (.545، ص1، جلسان العرب. مانند: ضرب علی یده؛ او را نگهداشت )34

ْرن  مانند: . 35
 
ی اأْل ْم ف  ْبت  ر  ذا ض  کردید )سوره نسا ، آیهد  که در زمین سفر   (.101؛ هنگامی 

ب  ل  . مانند: 36 ر  س  ک  ض  ْنف 
 
ْن أ اًل م  ن   (.28زند )سوره روم، آیه ؛ خداوند از خود شما برایتان منال میْم ک  ْم م 

هور. مانند: 37 ْم ب س  ه  ْیهن  هر ب  ب 
ض  آیهد )سهوره حدیهد،  نهها )بهشهتیان و دوزخیهان( دیهواری بهه وجهود می؛ )در قیامهت( میهان آف 

 (.13آیه
کردم )38  (.548، ص1، جلسان العرب. مانند: ضربت الشی  بالشی ؛ آن دو را با یکدیگر مخلوط 

 .111، صتحف العقول. 39
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گونه موارد، آنچه بعد از علی قرار می که در منال  40گیرد، مفعول به است؛ در این  همان طور 
 منال باال، زدن روی ران پا )فخذ( انجام شده است.

 نگهداشتن: مانند:  •
عح  ِ  جف

ف
نح أ ر  عف

ا ِمنح  فف : ... مف الف هلل    قف رح
ف
حد   أ كف فح ح   ،د یلف شف بد عف رف تد ح ّف د فف د   ید نح

ء  ِمنح د ِإّبف  وف بف مخد
ِصیبد  نح ید یلف مف امام عف رف انف حف   41؛ كف

کهه فهتح شهده باشهد و  از امام باقر کهه فرمهود: ... ههیچ زمینهی نیسهت  نقل شده 
کههه جههدا شههده باشههد. پههس قسههمتی ا داشههته شههود و  ز آن نگههههیچ خمسههی نیسههت 

که حرام خواهد بود.  پرداخت نگردد، مگر این 
گفته است: مال صالح مازندرانی  ذیل این حدیث 

 42یده اذا امسک؛  عیل  ء من (، أی فیمس   یقال كرب )فی رب عیل ش
کههه در لغههت  )فیضهرب علههی شههی  منههه(، یعنههی مقهداری از آن را نگههه دارد؛ چنههان 

 داشت. ده، یعنی او را نگهشود: ضرب علی ی گفته می
کههه از منههال بههاال هویههدا اسههت، در ایههن صههورت نیههز همههواره آنچههه بعههد از  قههرار « علههی»چنههان 

 گیرد، همان مفعول به است. می

 مانند: التزام  •

نف د  سح ف ف  د وف ا ح
ف
ّل ِ د الّذِ هیح

لف لح عف بف ِر   43؛كد
 ذلت و فقر ملتزم آنان )بنی اسرا یل( شد.

کهرد. ایهن ضهرب یه) برای فهم دقی  این  کهاربرد آن توجهه  معنها از ضهرب بایهد بهه چگهونگی 
کهار مهی« علهی»فاعل و دو مفعول دارد. مفعول اول بدون واسطه و مفعول دوم بها حهرف  رود.  بهه 

کهرده اسهت. مفعهول  که فرد و یا چیزی را ملتزم فرد یها چیهز دیگهر  فاعل آن همان شخصی است 
کههه همهراه و ملتههزم دیگهه کههار  -ری شهده اسههت و مفعههول دوم نیهز اول نیهز آن اسههت  کههه بهها علهی بههه 

کههه در منههال بههاال -رود  مههی کههه مفعههول اول ملتههزم او شههده اسههت؛ چنههان   44فههرد یهها چیههزی اسههت 
                                                   

؛ زیهرا در لفه  توسها جا و همچنهین در مهوارد بعهدی، مفعهول بهه در معنها اسهت، نهه در لفه  . مقصود از مفعول به در این40
 حرف جر علی مجرور شده است.

 .649، ص15، جالکافی. 41

 .383، ص12 ، جافی؛ األصول و الروض کشرح ال. 42
 .61. سوره بقره: آیه 43

گفته شد در این منال، فعل مجهول است و مفعول اول جایگزین فاعل شده است. از 44 که  . باید توجه داشت، همان طور 
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 اسرا یل مفعول دوم است. خداوند فاعل، ذلت و فقر مفعول اول و بنی
کهه مفعهول اول و همچنههین مفعهول دوم شههخص باشهد و یها هههر چیهز دی گههر، حهال فرقهی نههدارد 

کهه  کهردن اقتضها دارد، ایهن اسهت  کهه ملتهزم  مانند ویژگی، حالهت، فعهل و ...؛ زیهرا تنهها چیهزی 
که این دو چیز چه هسهتند، از فعهل فهمیهده  کند و این  شخصی ی) چیز را همراه چیز دیگری 

گهر بنی نمی که در منال فهوق نیهز ا اسهرا یل خهود بهه دنبهال فقهر و ذلهت رفتهه و خهود را  شود؛ چنان 
گفته می ملتزم کرده بودند،   شد:  آن دو 

بوا انفسو  عیل الفقر و اعس ن .  كر

کههدام یهه) از ایههن سههه معنهها ممکههن اسههت در ایههن احادیههث مقصههود  کههرد  کنههون بایههد بررسههی  ا
 باشد 

گفته شد، در ضرب به معنهای زدن، علهی بهر سهر مفعهول می زدن  • که  آیهد و معنها  همان طور 
کسی نماز را بزند.  ندارد 

کهه نگهداشهتن نمهاز  جا نیهز علهی بهر سهر مفعهول داخهل می در این داشتن  نگه • شهود و از آنجها 
که این نیز مقصود روایات نیست. بی  معنا است، روشن است 

کردن  • کامل انطباق می ملتزم  یابد؛ زیرا همهان طهور  این معنا در احادیث مورد بحث به طور 
کههردن، یهه) فاعههل و دو گفتههه شههد، در ضههرب بههه معنههای ملتههزم  مفعههول وجههود دارد؛ در  کههه 

کود   احادیث مورد بحث نیز می کود ، مفعول اول آن خود  گفت فاعل آن والدین  توان 
و مفعول دوم آن خواندن نماز اسهت. بهر ایهن اسهاس، معنهای حهدیث چنهین خواههد شهد: 

 45«.کودکان را به خواندن نماز ملتزم نمایید»
کودکهان خهود را بهه  در جایگاه بیهان سهبب زدن« علی»در این صورت  تعلیل  • اسهت؛ یعنهی 

کهه در اسههتعماالت فصهیح نیهز علهی بهه معنهای تعلیههل  نمهاز بزنیهد. از آن« تهر »سهبب  جها 
آمههده، برداشههت ایههن معنهها از حههدیث اشههکال اساسههی در پههی نههدارد؛ ولههی بایههد شههواهد را 

کرد تا دریابیم آیا این معنا مراد حقیقی احادیث بوده یا خیر   بررسی 

کههه در معنههای واژه ضههرب در احادیههث مههورد بحههث دو احتمههال وجههود در نتیجههه روشههن شهه د 
کنهههون توضهههیح مختصهههری در بهههاره ههههر یههه) از ایهههن دو معنههها در ایهههن  کهههردن و زدن. ا دارد:ملتهههزم 

                                                                                                                        
 ل بدون واسطه در این منال، همان نایب فاعل است.این رو مقصود از مفعو

که فعل مجهول بوده و فاعل آن حذف شهده اسهت، بایهد ایهن چنهین 45 . البته در حدیث اول از منابع شیعی به خاطر این 
کرد:   «.گردد کود  بر انجام نماز ملتزم می»ترجمه 
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 دهیم: احادیث می
کهه هنگهام رسهیدن  الف( زدن  در ایهن صهورت، احادیهث مهذکور در صهدد بیهان ایهن هسهتند 

کود  به نه یا ده سالگی، در صو کرد، بر والدین مسهتحب سن  کوتاهی  که از خواندن نماز  رتی 
کنند. بنا بر این حرف جر  ، در عبارت ضرب علیها نیز به معنهای «علی»است او را تنبیه بدنی 

کود  را   کند. بیان می -که تر  نماز است  -الم تعلیل خواهد بود و در حقیقت سبب زدن 
کودکهان خهود را در سهن نهه یها ده »واههد بهود: در این حالت ترجمه روایات چنین خ ب( التزام 

کود  به خوانهدن «. سالگی بر انجام نماز ملتزم نمایید که  کار نیز این خواهد بود  هدف از این 
کند و هنگام رسیدن به بلوغ، انجام آن دشوار نباشد.  نماز عادت 

 . دیدگاه دانشیان فقه و حدیث3 - 4
کههه بههه بررسههی قههراین برههردازیم، ضههروری اسههت بههه بررسههی نظههر فقههها و عالمههان  پههیش از ایههن 

 حدینی شیعی و سنی در باره معنای این روایات برردازیم.
 . عالمان شیعه 1 - 3 - 4

هههای حههدینی، توضههیحی در بههاره معنههای ایههن احادیههث داده نشههده اسههت. فقهها  در نگارش
که روایت منقول در  صاحبقرانی لوامعدر  مجلسی اول کند، واژه  میرا ترجمه  الفقیههنگامی 

که برداشت ابتدایی از این احادیهث  46ضرب را به زدن ترجمه نموده است. ولی با توجه به این 
کود  است، درمی گر معنای دیگری از روایات فهمیده بهود، از آن زدن  که ا کهه بها فههم  یابیم  جها 

 کرد. اولی مخالف است و نیاز به بیان دارد، به آن اشاره می
 49،مرحهوم طبرسهی 48،ابهن جنیهد 47،رخی، ماننهد شهیخ طوسهیدر مصادر فقهی نیز ب

هههای مربهوط بههه نمههاز بههه روایهات مههورد بحههث اشههاره  در بحث 51و شهههید اول 50عالمهه حلههی
کرده کرده کرده  اند. تمامی آنها نیز معنای زدن را از ضرب برداشت  انهد  و در پی آن برخی تهالش 

گونه کنند؛ به  کهود  زیرا برا 52ای این حکم را توجیه  که چگونهه بهر  ی آنها این پرسش مطرح بود 
                                                   

 .512، ص3، جلوامع صاحبقرانی. 46
 .305، ص1، جالخالف. 47
 . 315، ص2 ، جام الشریع کشیع  فی أحری الکذ. 48
 .99، ص1، جالمؤتلف من المختلف بین األ م  السلف. 49
 .318، ص1، جنهای  االحکام. 50

 .315، ص2، جذکری الشیع  فی أحکام الشریع . 51

 . 331، ص2 ، جر  الفقها کتذ. 52
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واجب نیسهت تها قبهل از بلهوغ نمهاز بخوانهد ولهی بهر والهدین وی مسهتحب و حتهی بهه نظهر برخهی 
که او را بر تر  نماز بزند !   واجب است 

 . عالمان سنی2 - 3 - 4
شهههارحان حهههدینی اههههل تسهههنن نیهههز همسهههان بههها فقههههای شهههیعه معنهههای زدن را از واژه ضهههرب 

که شوکانی ضرب را به  هفهمید کهرده « ایالم للغیر»اند؛ چنان  کردن درد به دیگری( ترجمه  )وارد 
 53است.

کتاب کههه ایههن احادیههث را در  هههای فقهههی و حههدینی مطههرح  دیگههران نیههز ماننههد نههووی و ... 
کرده کرده  54اند. اند، تنها معنای زدن را از این احادیث برداشت 
 . دلیل نظر مشهور 3 - 3 - 4

آید فقها چه شیعه و چه سنی هنگام رویارویی با ایهن احادیهث، بهه مفهاهیم دیگهر  می به نظر
کههاربرد ایههن واژه در معنههای زدن و نیههز فرهنههد  التفههاتی نداشههته« ضهرب» اند و بههه جهههت فراوانههی 

کرده همهین معنها  که به ذهنشان خطور  کود ، تنها مفهومی  زمانه در متداول بودن تنبیه بدنی 
گرفتهه و بعههد بهها جمههعبهوده اسههت؛ نههه ایهه کههه معههانی دیگههر را در نظههر  آوری قههراین بههه ایههن نتیجههه  ن 

کههه ضههرب بههه معنههای زدن اسههت؛ زیههرا هههیچ یهه) از آنههها هنگههام بحههث از ایههن  رسههیده باشههند 
کتاب گهر بهه  مطرح نکرده« ضرب»هایشان بحنی در باره معنای  احادیث در  اند. افزون بر این، ا

کم یهه) نفههر برداشههتی متفههاوت از دیگههران مطهههرح  سهههتمعههانی دیگههر ضههرب توجههه داشههتند، د
 کرد.  می

که در شکل اساسی  گیری انصراف ذهنی مذکور نقش داشته سه چیز است: ترین عواملی 
کهه روشهن اسهت، پرکهاربردترین معنهای . 1 کاربرد زیاد واژه ضرب در معنای زدن: همان طهور 

که می گفت سایر معانی ضرب ن ضرب، زدن است تا جایی  ایهن  55گردد. یز بهه زدن بهازمیتوان 
گهاه ایهن معنها را از لفه   نکته باعث می شود تها هنگهام برخهورد بها ایهن واژه، ذههن بهه طهور ناخودآ
کند.  برداشت 

کهه در آینهده بهه آنهها اشهاره . 2 کهه در ایهن احادیهث وجهود دارد ه  مخفی بودن قراین: شواهدی 

                                                   
 378، ص1، جنیل األوطار. 53
 11، ص3، جالمجموم. 54
گرفت تا او را نگهداشته و مانع  . به عنوان منال معنای ضرب55 که زید بر دست او زد و دستش را  زید علی یده این است 

 رفتن وی شود. 
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کمی نیاز به دقت دارد و ممکن است با ن کرد ه  گذرا به چشم نیاید.خواهیم   گاهی 

کودکههان بههه ویههژه در  فرهنههد زمانههه: متههداول بههودن بهره. 3 گیههری از تنبیههه بههدنی بههرای تربیههت 
که احادیث مهورد بحهث از ایهن موضهوم سهخن  گذشته، ناخواسته سبب می گمان این رود  شد 

 گفته است.

کههه توجههه انسههان را بههه خههود جلههب می نکتههه کههه برخههی از فقههها ای  بههر اسههاس  کنههد ایههن اسههت 
کود  داده    56اند.  همین روایات فتوا به وجوب زدن 

رسی شواهد4 - 4  . بر
کنهد. بهها در نظههر  نوشهتار حاضههر در پهی آن اسههت تهها برداشهتی نههو از احادیههث مهورد بحههث ارا ههه 

کودکهان « ضرب»رسد واژه  گرفتن قراین و شواهد زیر به نظر می در ایهن احادیهث بهه معنهای زدن 
کردن آنها بر انجام آن است.بر تر  نماز نیست، ب  لکه به معنای ملتزم 

کنون به بررسی این شواهد می  پردازیم: ا
ها»در جمله « علی»توجه به حرف جر . 1 ْیه  ل  ر ب  ع  ها»و  «ض  ْیه  ل  ْم ع  وه  ب  کهه «اْضهر  . بهه ایهن بیهان 

گفته شد در رابطه بها معنهای حهرف  که  کهه در ههر صهورت « علهی»چنان  دو احتمهال وجهود دارد 
که م گهر بهه معنهای « علهی»عنای ضرب نیز متفاوت از صورت دیگر خواهد بود؛ به این صورت  ا

گهر بهه معنهای تعلیهل باشهد، ضهرب بهه  کهردن بهوده و ا فوقیت باشد، ضرب نیهز بهه معنهای ملتهزم 
 معنای زدن خواهد بود.

که فقها برای  در این گفت معنای تعلیل  گرفته« علی»جا باید  مقصهود توانهد  اند، نمی در نظر 
فوقیت بوده و معنای تعلیل جز  معهانی مجهازی آن « علی»باشد؛ زیرا معنای حقیقی و اصلی 

شود و فهم معنای مجازی از یه) واژه نیازمنهد قرینهه اسهت. ایهن در حهالی اسهت  محسوب می
گونهه قرینهه کنهد خهالی اسهت؛ بلکهه  که احادیث موجود از هر  کهه بهر معنهای مجهازی داللهت  ای 

که بعد از حرف قرینه بر خالف  کهه بهه نمهاز « علی»نیز وجود دارد و آن، این است  ضمیری آمده 
گردد و معنا ندارد نماز دلیل برای زدن باشهد، بلکهه تهر  نمهاز علهت زدن اسهت. در تقهدیر  برمی

کهه در علهم  57«اصالت عدم تقدیر»نیز خالف قاعده « علی»بعد از « تر »گرفتن عبارت  است 
                                                   

کود »گفته است:  الخالفدر  . شیخ طوسی56 (. مقصود از 305، ص1، جالخالف« )این زدن بر ولی واجب است، نه 
که بر ولی واجب ا که با وجود این  کود  واجب نیست، آن است  که بر  کود  را به خاطر تر  نماز بزند، ولی بر این  ست 

کرده اسهت )  نیهلکود  واجب نیست نماز بخواند. همچنین شوکانی در نیل األوطار از احادیث مذکور وجوب را تلقی 
 (.378، ص1، جاألوطار

کهردیم، واژه یها عبهارتی در جملهه حهذف شهده اسهت یها خیهر، از  ه این قاعده بیان. 57 گاه شه)  که هر  اهر لفه  گر آن است 
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 شود. اصول مطرح می
که اصالت عدم تقهدیر ماننهد بسهیاری از قواعهد اصهولی دیگهر باید  به این نکته توجه داشت 

که فقا برای خروج از سردرگمی و یفه کنهیم، بلکهه  نیست  ای برای ما قرار دهد تا بهه آن رجهوم 
 نماید.  هور لف  را تعیین می

کند، این  تنها قرینه که ممکن است در این احادیث بر معنای مجازی داللت  که ای  است 
کلمه نشان « علی»واژه تر  بعد از  58دعا م االسالمدر حدیث  کار رفته است؛ زیرا وجود این  به 

که  می کردن نماز است.  بیان« علی»دهد   گر سبب زدن، یعنی رها 
کهه از  به نظر می آید افزودن این عبارت به حدیث توسا نسا  یا مؤلف، با توجه به برداشتی 

گ حدیث داشته رفته و در مهتن اصهلی حهدیث وجهود نداشهته اسهت. شهاهد بهر ایهن اند، صورت 
که همین حدیث در  ا»به صورت  59عوالیادعا نیز آن است  ْیه  ل  ْم ع  وه  ب   نقل شده است.« و  اْضر 

کهه در مصهادر شهیعی و سهنی نقهل شهده و خهانواده حهدینی  عالوه بر ایهن، در سهایر احهادینی 
نقههل نشهههده اسههت و ایهههن، احتمههال وقهههوم « ر تههه»دهنهههد، عبههارت  روایههت مهههذکور را تشههکیل می

 کند. تصحیف را تقویت می
کافی است. گذشت، این حدیث فاقد اعتبار  که   نیز، چنان 

کار رفته و در پی آن نیز ضرب « علی»بر این اساس،  در معنای اصلی خود، یعنی فوقیت به 
کردن است.  به معنای ملتزم 

ك  »قرینه دوم عبارت . 2 ْتر  ّم  ی  که« ن  در حدیث اول از منابع شیعی چند بار تکهرار شهده  است 
که معصوم که از ابتدای حدیث، هر بار  کهود  دسهتور  است؛ به این بیان  متناسهب بها سهن 

ك  »خاصی برای تربیت او داده است، در پی آن فرموده:  ْتر  ّم  ی  شود(؛ به عنهوان  )سپس رها می« ن 
کهه هفهت مرتبهه به گفتهه میمنال در چهار سهالگی فرمهوده اسهت  کهود   ی ا   »شهود بگهو:  ه  هّل  ص 

ههه   ههٍد و  آل  ّم  ح  ههی م  ل  ین  »گویههد:  و در پههی آن می« ع  ههن  ْمههس  س  ههه  خ  ّم  ل  ههت  ههی ی  ّت  ك  ح  ْتههر  ههّم  ی  )سههپس رههها « ن 
کهه  5شود تا  می سال او تمهام شهود(؛ ولهی در مرحلهه آخهر، در سهن نهه سهالگی، پهس از بیهان ایهن 

کودکههان خههود را بهه گفتههه اسههت: والههدین بایههد  هها»ه خوانههدن نمههاز دسههتور دهنههد،  ْیه  ل  ههر ب  ع   «.و  ض 
تهوان بها اسهتفاده از  قهرار داده اسهت. از ایهن رو، می« تر »را در مقابل « ضرب»، در واقع، امام

                                                                                                                        
گوینده یا نویسنده تمام الفاظ مقصهود خهویش را بیهان  چنین استفاده می کاسته نشده و  که هیچ چیزی از عبارت  شود 

 (.30، ص1، جالفقه اصول)ر. :  کرده است

 . حدیث دوم از مصادر شیعی.58
 .252، ص1، جعوالی اللئالی. 59
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ك  »که در عبهارت  - 60قرینه مقابله ْتهر  هّم  ی  رهها »معنهایی متقابهل بها « ضهرب»بهرای  -وجهود دارد « ن 
گرفت.« نمودنملتزم »، یعنی «کردن  در نظر 

کود  است؛ یعنهی تها پهیش از نهه  که تر  نیز به معنای نزدن  ممکن است چنین تصور شود 
کرده و او را بهه خهاطر انجهام نهدادن دسهتورهای تربیتهی نزنیهد، ولهی هنگهام  کود  را رها  سالگی 

کمی دقت از ب ین خواههد رسیدن به این سن وی را به خاطر تر  نماز بزنید. این احتمال نیز با 
کهه روشهن اسهت، معصههوم کهردن، انتههایی قههرار داده  رفهت؛ زیهرا چنهان  بهرای ایهن تهر  و رهها 

کههه برنامههه تربیتههی جدیههدی دارد؛ بههه عنههوان  اسههت و انتهههای آن مقطههع سههنی پههیش رویههی اسههت 
کههود  بههه سههه سههالگی رسههید، هفههت مرتبههه بههه او  کههه  منههال در حههدیث آمههده اسههت: هنگههامی 

 شود تا به چهار سالگی برسد. سپس رها می« اال ا  ال دله»گویند بگو:  می

گهر تهر  بهه  کهود  اسهت، ا گذاشهتن  که چهار سالگی انتهای مدت آزاد  حال با توجه به این 
کود  بود معنای حدیث چنین می کنیهد و ن معنای نزدن  نیهد زشد: )تا چههار سهالگی او را رهها 

که  این معنا صحیح نیسهت؛ زیهرا امهام ولی هنگام رسیدن به این سن او را بزنید( در حالی 
هنگام رسیدن بهه چههار سهالگی دسهتور بهه زدن نهداده اسهت، بلکهه دسهتور تربیتهی جدیهدی بهه 

کهود   جا روشن می از این 61دهد. پدر و مادر می که معنای )تر ( در حدیث مذکور نزدن  شود 
که والدین در بازه زمانی مشخصی مانند مد ت میان سه تها نیست، بلکه معنای آن این است 

چهههار سههالگی، فرزنههد خههود را آزاد بگذارنههد و او را مههورد امههر و نهههی قههرار ندهنههد؛ ولههی وقتههی چهههار 
که مناًل سجده انجهام بهده و سهپس او را تها مرحلهه  سال او تمام شد، دو باره به او دستور بدهند 

که فرزند به نهه سهالگی برسهد، ادامهه یابهد؛ امها در ایهن  می بعد آزاد بگذارند. این رویه تا هنگامی 
کنند.  هنگام دیگر او را رها نکرده و وی را ملتزم به خواندن نماز 

گذشههت، درمی کهه حههدیث در جایگهاه بیههان رویکردههای مختلههف و  بها توجهه بههه آنچهه  یهابیم 
متناسب والدین با سن فرزند است. از این رو، در برهه سهه تها نهه سهالگی بهه پهدر و مهادر دسهتور 

که به س می کهاری نکننهد؛ ولهی در نهه سهالگی او را دهد  کم بهودن سهن فرزنهد، او را ملتهزم بهه  بب 
کههرده تهها بهها آن انههس بگیههرد و پههس از بلههوغ مههداومت در انجههام آن بههرایش آسههان  ملتههزم بههه خوانههدن 

                                                   
گهاه دو یها  -شباهت دارد «   بأضدادهاتعرف األشیا»که تا حد زیادی با قاعده  -. قرینه مقابله 60 کهه ههر  به این معنا است 

گرفتنهد، ههر یه) از آنهها می توانهد مقصهود از دیگهری را روشهن سهازد. فقهها از ایهن  چند چیز در عبارتی مقابل یکدیگر قهرار 
یههادی، ماننهد تخصههیص عهام، تعمهیم خههاص، تعیهین یکههی از معهانی مشهتر  یهها حقیقهت و مجههاز  و ... قرینهه در مهوارد ز

 کنند. استفاده می
کردن در مقابل قبله.61  . یاد دادن تفاوت دست چپ و راست و دستور به سجده 
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 باشد.

که امام. 3 دستور به ضهرب داده اسهت،  در حدیث نخست از منابع شیعی، پس از این 
 گوید:  می

ّلف  عف ا ،ف ِإذف ؛فف ایلف عف اءف اهللد ،ف ِ  ِإنح شف یح اِلدف رف اهللد ِلوف فف ةف غف الف وءف وف الّصف كد ود   ف الح

کود  وضو و نماز را آموخت، که  ان شا ا  خداوند پدر و مادرش  62پس هنگامی 
 را بیامرزد.

که انگیزه معصوم با توجه به این جمله درمی کود ، این است  یابیم  از دستور به ضرب 
گر مقصود از که وی نما کهه بهه دسهت  تنبیهه بهدنی باشهد، نتیجهه« ضهرب»ز را بیاموزد. حال ا ای 

که  می کرده است؛ در حالی  کود  معرفی  که زدن را ابزاری برای آموزش نماز به  آید، این است 
کهود  نمهاز را بیهاموزد،  گاه باعث نمی  این حرف بدون ش) اشتباه است؛ زیرا زدن هیچ شود 

کهههه آن را آموخهههت، از انجهههام آن سهههر بهههاز نزنهههد. بههها مراجعهههه بهههه شهههود هن بلکهههه سهههبب می گهههامی 
که آنان هم تنبیه بدنی را وسیله های فقهی نیز درمی کتاب ای برای جلوگیری از تهر  نمهاز  یابیم 

 اند، نه آموزش نماز. کود  قرار داده

گهههر منظهههور از  گفتهههاری متعهههارفی میهههان « ضهههرب»بنههها بهههر ایهههن، ا تنبیهههه بهههدنی بهههود، تناسهههب 
کود ، پس از بیان تمامی مراحهل  های حدیث به وجود نمی بارتع آمد و باید سفارش به زدن 

 شد. آموزش، به عنوان ابزاری برای ترقیب فرزند به خواندن نماز مطرح می
گر  که ا کهردن»را به معنای « ضرب»این در حالی است  کهه « ملتزم  کنهیم، بها عبهارتی  ترجمهه 

کهود  بهر انجهام در ذیل حدیث آمده، تناسب پیدا خو کرد و منظور از ضهرب تمهرین دادن  اهد 
کامل و صحیح آن به وی خواهد بود.  نماز با انگیزه آموزش 

که در حدیث نخسهت از منهابع شهیعی، عهالوه بهر ضهرب . 4 یکی دیگر از شواهد، این است 
گهر  کودکان بهرای نمهاز، بهه ضهرب آنهها بهرای وضهو نیهز دسهتور داده شهده اسهت. در ایهن صهورت، ا

کود  برای وضو نگرفتن نیز دسهتور  آید امام رب را به معنای زدن بگیریم، الزم میض به زدن 
که چنین چیزی بسهیار بعیهد بهه نظهر می رسهد؛ زیهرا ههر چنهد ممکهن اسهت  داده باشد؛ در حالی 

کههه رکههن و اسهاس دیههن بههوده و در میههان عبههادات درجههه  -بههرای مصههلحت نمههاز  معصهومان
                                                   

کهه در قهرآن « فالن تعلم الفعل». باید دانست معنای 62 کامهل آموخهت؛ چنهان  کار را خهوب و  که فالنی انجام آن  این است 
ون  ب  فرماید:  کریم می ق  ّر 

ف  ما ما ی  ْنه  ون  م  م 
ّل  ع  ت  ی  ْوج  ف  هْر   و  ز  ْین  اْلم  کهه بهه  ؛ پهس از آن دو )فرشهته( چیزههایی میه  ب  آموختنهد 

ال   »کردند. از این رو، معنای  وسیله آن بین زن و شوهر جدایی ایجاد می و   و  الّص  ض  م  اْلو 
 
ّل ع  ا ت  ذ  إ 

کهه ...« ف  نیز ایهن اسهت 
گرفتن و نماز خواندن را آموخت...» کود  وضو  گاه   «.هر 
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کههود  نیههز داده باشههند؛ ولههی  -داده اسههت نخسههت را بههه خههود اختصههاص  حتههی دسههتور بههه زدن 
که شریعت دستور داده باشد  گرفتن، بدون ش)، قابل قیاس با نماز نیست و معنا ندارد  وضو 
گذشت،  که  کنند. افزون بر این، چنان  کود  را پیش از رسیدن به بلوغ به سبب تر  آن تنبیه 

برخی فقها را برانگیخته است و آنان را واداشهته تها  حکم به زدن فرزند برای تر  نماز نیز تعجب
گونههه کههه مقدمههه بههه  کننههد؛ چههه رسههد بههه وضههو  جهها  ای بههرای نمههاز اسههت. از این ای آن را توجیههه 

کردن است. درمی  یابیم ضرب به معنای زدن نیست، بلکه به معنای ملتزم 

 . احادیث متعارض5

که واژه ضرب در احادیث مذکور ب ه معنای تنبیهه بهدنی باشهد، اشهکال بر فرن پذیرش این 
کهه از برخهورد  دیگری پدید خواهد آمد و آن تعهارن بها دسهته ای دیگهر از روایهات اسهت؛ روایهاتی 

کود  نهی شده است؛ مانند  :فیزیکی با 
: هد ح عح د الف بف هد   قف رح جد بح د وف ااح ِر : بف ،ف ح الف قف نام یِل، فف ویسف ابح ِن مد سف ف ِ  احلح

ف
أد ِإیلف أ وح ِطل  شف ف   63؛ وف بف ،د

کههها م از فرزنهههدم  گویهههد: روزی در محضهههر امهههام می یکهههی از اصهههحاب امهههام 
کردم.امام کن. شکایت  کوتاهی با او قهر  کودکت را نزن، ولی مدت   فرمود: 

گفتهه اسهت و از آن فهمیهده  که روشن است، این حهدیث از تربیهت فرزنهد سهخن  همان طور 
که تنبیه بدنی هر چند برای تر می کود  باشد، برخورد مناسبی نیست.شود   بیت 

کهه شهخص نهام فرزنهد خهود را فاطمهه یها  برخی از روایات نیهز در مهوارد خاصهی، ماننهد جهایی 
کرده نهی است؛مانند:  گذاشته است، از زدن   محمد 

ننِد اهلِل  بح ِ  عف
ف
ننیلف أ نننلد عف لح خف : دف ننالف یِنِّ قف و

نن د ننِن الّسف ننا عف قف ، فف وب  ِد نن نننوم  مف ح ّد غح ننا مف نف
ف
نننا وف أ لف یِل: یف

نیلف اهلِل  نا وف عف هف لد هلِل ِثقح فرح نیلف األح یِنّد  عف و ن د نا سف : یف الف قف ، فف نف   أح یِل ابح دف ل  : ود لد لح ؟ قد وف ّّد ا غف یِنّد  ِ ّف و  سف د
ا؛ ف ِر ح ا وف بف ،ف ح ف هنح عف لح ا وف بف ،ف ف هّبف سد الف ،ف ّف ف فف اِع ا فف ف هتف تح ّف ا سف ا ِإذف ّمف

ف
ا ... أ هف قد زح  64ِر

کهه قمگهین و  ید: روزی بهه محضهر امهام صهادقگو سکونی می رفهتم؛ در حهالی 
کههردم: زیههرا دختههر دار  ناراحههت بههودم. ایشههان بههه مههن فرمههود: چههرا نههاراحتی  عههرن 

کنهد و روزی او  فرمود: ای سکونی، سنگینی او را زمین تحمل می ام. امام شده
گذاشتی، هرگهز بهه او را نیز خدا می گر نام دخترت را فاطمه  فحهش نهده و  دهد ... ا

 او را لعن نکن و نیز او را نزن.
                                                   

 .89، صعد  الداعی و نجاح الساعی .63

 .447، ص11، جالکافی. 64
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که نام دیگری جز فاطمه دارند، نیز در بر  کودکانی را  که روشن است، این حدیث  همان طور 
کهههه اسهههمش فاطمهههه اسهههت، برخهههورد  می کهههودکی  کهههه زدن  گیهههرد و معنهههای روایهههت ایهههن نیسهههت 

کودکان روش خوبی برای تربیت و یا  ههر چیهز دیگهری اسهت، نامناسبی است، ولی در باره بقیه 
کلی درست نیست، ولی بهه خهاطر حرمهت و  بلکه می کود  به طور  خواهد بگوید هر چند زدن 

کههه صههاحب ایههن اسههم دارد، دو چنههدان ناپسههند می شههود. شههاهد بههر ایههن حههرف نیههز آن  جاللتههی 
که امام کهودکی جهایز  است  کهه در بهاره ههیچ  کهردن آورده  کنار فحش دادن و لعن  زدن را در 

 نیست.

 . سیره اهل بیت6
کهه دیهدگاه مشههور در بهاره معنهای روایهات را برهذیریم، عهالوه بهر تعهارن بها دسهته  در صورتی 

نیههز معههارن خواهههد بههود. از مطالعههه روایههات روشههن  دیگههری از روایههات، بهها سههیره معصههومان
که اهل بیت می گاه فرزندان خهود را بهرای تربیهت دینهی تنبیهه بهدنی نمی شود  کردنهد؛  هیچ 

کههه جوانههب مختلههف زنههدگی آنههها از جملههه روابهها بهها فرزندان شههان بههرای مهها  زیههرا بهها توجههه بههه ایههن 
کودکهان را در سهیره معصهومان  گزارش شده است، با این حال، هیچ ی) از اصهحاب زدن 

 مشاهده و در پی آن نقل نکردند.
کمی را نیز تشکیل داده که تعداد  کهه تنها روایاتی  کی از این هستند  برخهی از امامهان  اند، حا

کههه برخههی از برده کههار اشههتباهی  ولههی اواًل ایههن 65انههد؛ هایشههان انجههام داده بودنههد، آنههها را زده بههرای 
کهه معصهوم کهود . نانیهًا در برخهی از روایهات، پهس از ایهن   احادیهث در بهاره قهالم اسهت، نهه 

که در روایتی امام سجاد 66 برده خود را زده، به شدت پشیمان شده است به قهالم  تا جایی 
کنهد. که به او زده، بها شهالق او را قصهاص  کتکی   67خود تازیانه داده و از او خواسته تا به جبران 

کودکان از سیره معصومان که هیچ روایتی در باره زدن  به دست مها نرسهیده و حتهی در  این 
کهههه در زنهههدگانی  رابطههه بههها بردگههان نیهههز وضهههعیت روایههات ایهههن چنههین اسهههت، فهیمهههده می شههود 

کود  هیچ جایگاهی نداشته است. بیت اهل  تنبیه بدنی برای تربیت 
کودکهههان آنهههها نیهههز از درجهههه کهههه شهههاید  کهههه نیهههازی بهههه زدن  احتمهههال ایهههن  ای برخهههوردار بودنهههد 

                                                   
 .45، صالزهد؛ 462، ص10. همان، ج65
گفته شود احادیث مذکور با مقام عصمت أ مه 66 تعهارن دارد و ایهن نکتهه سهبب طهرح ایهن دسهته از  . ممکن است 

 شود. روایات می
 .43، صالزهد. 67
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کهه  اند، صحیح نخواهد بود؛ زیرا در میان فرزندان اهل بیت نداشته یهادی بودنهد  نیز افهراد ز
کودکا  ن بودند.به درجه عصمت نرسیده و مانند سایر 

 . دیدگاه دانش روانشناسی7

های نو در دانش روانشناسی به بررسی محتوای روایات مهورد  در این بخش با محوریت یافته
که از روایات برداشت می بحث می شود، با آنچهه در ایهن علهم بهه  پردازیم. همسو بودن مفهومی 

کهه تواند مؤید خوبی برای درستی آن معنا باشد انبات رسیده است، می . از ایهن رو، معنهایی را 
کرده کهه در بخهش  فقها و دانشمندان حدیث از ایهن روایهات برداشهت  انهد و همچنهین معنهایی 

 نگریم. گذشته با قراین به انبات رسید، از این منظر می
 . آثار تنبیه بدنی کودک 1 - 7

کهههود  ایجهههاد می در این کهههه تنبیهههه بهههدنی در روان و ذههههن  ررسهههی کنهههد، ب جههها پیامهههدهایی را 
کهود   شناسان در تحقیقات خود بهه دسهت آورده کنیم. آنچه روان می کهه زدن  انهد، ایهن اسهت 

که به برخی از آنان اشاره می آنار زیان  کنیم.: بار و مخربی در پی دارد 
کهههود  باعههث می اضدداراب . 1 کههود  همهههواره در اضههطراب باشههد؛ زیهههرا  تنبیههه بههدنی  شههود 

که در صورت روی د همیشه می گذشته اندیشد  که در انر آن تنبیهه  -ادن اتفاقی مشابه با عمل 
کهود  را بهه  -و به ویهژه در میهان جمهع تنبیهه شهود. ایهن دلههره  دو باره _شده بود  کهه دا هم ذههن 

که مانع پیشرفت وی می _خود مشغول نموده است  گردد، نیز ممکن است زمینه  عالوه بر این 
 زد.را برای پیدایش اختالالت روانی آماده سا

کهه در پهی ههر اشهتباه یها عمهل نادرسهت تنبیهه می کاهش اعتماد به نفس . 2 شهود، در  کودکی 
کرده و شههامت  خود احساس بی کارهای بزرگ  کارهای دیگر، به ویژه  کفایتی نسبت به انجام 

 دهد. خود را از دست می

کت) می احساس تحقیر . 3 که  ور خهورد، شخصهیتش تحقیهر شهده، بهه مهر کود  یا نوجوانی 
که در جامعه جایگهاه مناسهبی  دهد و به این باور می زمان عزت نفس خود را از دست می رسد 

 ندارد. از این رو، امکان دارد هر عمل خالفی از او سر بزند. در حدیث آمده است:

که خویشتن را حقیر می کسی   داند، در امان ندان. خود را از شر 

مانهد  یان یافتن تنبیه، در خزانه رفتار فهرد بهاقی میرفتار تنبیه شده، پس از پا ظهور مجدد . 4
کننده ضعیف شد، آن رفتار مجددًا  اهر می که عامل تنبیه   گردد. و به محأ این 
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کهود  بهه او یهاد می زورگویی . 5 کهه بهرای محقه  سهاختن  استفاده از زدن برای تربیت  دههد 
تر از خهود  ین رو، ممکن اسهت ضهعیفتواند از ابزار زورگویی بهره ببرد. از ا های خود می خواسته

 های صحیح و حتی قیر صحیح مورد ضرب و شتم قرار دهد. را برای رسیدن به خواسته

کههود  را بههه دروغ یکههی از مهم گددویی  دروغ. 6 کههه  دارد، تههرس از  گههویی وا مههی تههرین چیزهههایی 
کهار اشهتباهی از ا گهر چنهین  کهه ا کود  بر این باور باشهد  که  و سهر بزنهد مجازات است.هنگامی 

تنبیهه خواهههد شهد، بههرای فهرار از ایههن مجههازات ممکهن اسههت خطهای خههود را بها دروغ بروشههاند تهها 
 گرفتار مجازات نشود.

کاری . 7 یا کود  از سوی والدین و بزرگ ر که  ترها به خاطر تر  عملهی ماننهد نمهاز  هنگامی 
کههار ترقیهب نمی گههاه نسهبت بهه انجهام آن  کهه از ایههن شهود، بلکهه تنههها  تنبیهه شهود، ههیچ  چیهزی 

کههه او را می کتهه) خههوردن در او بههه وجههود می زنههد. از ایههن رو، زدن  آیههد، تههرس از شخصههی اسههت 
کاری در مقابل شخص تنبیه  نمی کود  باشد، بلکه او را به ریا تواند ابزار مناسبی برای تربیت 

 دارد. کننده وا می

که این  افسردگی . 8 شود تها شهادی  کار سبب میاز دیگر انرات منفی تنبیه بدنی این است 
کهه نزدیه) ترین افهراد بهه او هسهتند  و نشاط آنها سرکوب شود. وقتی فرزنهد از ناحیهه پهدر و مهادر 

گوشه کود  می تنبیه شود، سبب   68شود. گیری و افسردگی 

گذشته، دارای تأنیرات دیگری مانند پرخاش کود  عالوه بر پیامدهای منفی  گری نیز  زدن 
که تا حد باالیی کهه روشهن اسهت،  می هست  کند. همهان طهور  کود  خدشه وارد  تواند در روان 

کهه زدن بهه  کهود  اسهت. از ایهن رو، در صهورتی  بیشتر این پیامدها متأنر از تخریب شخصهیت 
 طور مالیم نیز باشد، تأنیرات منفی خود را به دنبال خواهد داشت.

ین در کودکی 2 - 7  . تمر
که گذشته روشن شد  کهردن و  با توجه به قراین  معنای ضرب در احادیث مورد بحهث ملتهزم 

کنون می کود  به خواندن نماز است. ا خواهیم بدانیم این رویکرد تربیتی از منظر  تمرین دادن 
 روانشناسی چه تأنیراتی دارد 

کهههودکی آقهههاز می کهههاوان معتقدنهههد شهههکل روان شهههود و  گیری الگوههههای پایهههدار شخصهههیتی از 
کودکی نقش مهمی   69در تحول شخصیت دارند.تجارب دوران 

                                                   
 .103، صروانشناسی مرضی تحولی؛ 73-71، صتنبیه آری یا خیر؛ 355، صتغییر رفتار و رفتاردرمانی. برگرفته از: 68

کوتاه مدت روان درمان. 69  .30، صگری پویشی فشرده و 
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کهودکی و چهه در بزرگ کلی، چه در  که به طور  کید شده است  سهالی،  در روایات نیز بر این تأ
کاری سبب آسانی آن می  : فرماید می شود. امام علی تمرین و عادت بر انجام هر 

وف  اند ِعیوف   ِلسف دح كف سح كف ؛  یف ِلفح
ف
ا أ ِ یوف مف كف قح وف ،ف سد فح ،ف د وف نف دح ّوف ا عف  70 مف

کند و نفست را هم با هر  زبانت را بر هر چه عادت داده باشی، آن را از تو طلب می
 طلبد. آنچه الفت داده باشی، خودش آن را از تو می

 :فرماید در حدیث دیگری می حضرت
ان؛ طف لح ان  سد سف ّلِ ِإنح

كد یلف  ِة عف ادف عف  71 ِللح
گرفتههه و او ر کههاری اختیهار را از انسههان  کههار عهادت بههر انجهام هههر  ا وادار بهه انجههام آن 

 کند. می

کهههودکی، سهههبب پایهههداری آن در  بهههر ایهههن اسهههاس، تهههداوم در انجهههام ههههر رفتهههاری، بهههه ویهههژه در 
گهر واژه ضهرب در احادیهث مهورد بحهث بهه معنهای ملتهزم  شخصیت انسان می شود. از ایهن رو، ا

کهرده و دسهتور بهه ضهر کاماًل انطباق پیهدا  ب بهه ایهن منظهور کردن باشد، با این یافته روانشناسی 
کود  پس از رسیدن به بلوغ نیز بدون هیچ مشهقتی نمهاز خهود را بخوانهد. روشهن  که  خواهد بود 
کود  است. از این رو، احتمال این  که این ی) پیامد منبت و مونر در شخصیت دینی  است 

 کند.  که همین معنا در روایات مورد بحث مقصود باشد را تقویت می

 بندی جمع
که  کودکان در انر سرپیچی از خواندن احادینی  در نگاه اول والدین را ترقیب به تنبیه بدنی 

کرده با اشکاالتی رو به رو است. شواهد درونی نشان می دهد برداشت فقها و دانشهمندان  نماز 
مقصود روایات نیست، بلکه با  -که همسو با  هور ابتدایی آنها است  -حدینی از این روایات 

کهار رفتهه در ایهن احادیهث بهه معنهای زدن  اد شده به نظر میتوجه به قراین ی رسهد واژه ضهرب بهه 
کار رفته است. بر این اسهاس، روایهات  کردن( به  نیست، بلکه در معنای دیگر خود یعنی، لتزم 
کهود  بهه نهه سهالگی، والهدین او را بهر  کهه هنگهام رسهیدن سهن  مذکور در صهدد بیهان ایهن اسهت 

کرده و ت کامهل بیهاموزد و خواندن نماز ملتزم  کود  رفته رفته خواندن نماز را به طور صهحیح و  ا 
گرفته است، بعد از بلوغ نیز به راحتی از انجهام آن بهر  که در این سن با آن  همچنین در انر انسی 

 آید.
                                                   

 .572، صقرر الحکم و درر الکلم. 70
 .544. همان، ص71
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کهه فقهها فهمیده که معنای این روایات نیز همان چیزی باشهد  انهد،  افزون بر این، در صورتی 
های دانهش  تعارن خواهد داشت. همچنین یافته ت و سیره اهل بیتای از روایا با دسته

کههردن، بههه ویههژه در  روانشناسههی نیههز زدن را رویکههرد تربیتههی مناسههبی نمی دانههد و از طرفههی، تمههرین 
کودکی را عامل مؤنری در شکل ها نقش مهمی  داند. این یافته گیری شخصیت انسان می سن 

 کند. ده است، ایفا میدر تأیید آنچه نوشتار حاضر به آن رسی

 کتابنامه
  ش1375،  ، پنجم (، قم: اسماعیلیان ق1383، محمد رضا مظفر )مأصول الفقه _

کتابچی ق(381، محمد بن علی بن بابویه صدوق )ماألمالی _  . ش1376، ششم،  ، تهران: 

 ق.1414 ، قم: دار النقاف ، اول،  ق(460طوسی )م  ، محمد بن حسناألمالی _

، محقهه  / مصههحح: جمعههی از  ق( 1110مههد بههاقر بههن محمههد تقههی مجلسههی )م، محبحههار األنههوار _
 ق. 1403،  ، دوم ، بیروت: دار دحیا  الترا  العربی محققان

شهیری، بیهروت: دار الفکهر،   ، علهی ق(1205، مرتضی محمد بن محمهد زبیهدی )م تاج العروس _
 ق.1414،  اول

کبههر (، م4حرانههی )قههرن   ، ابههن شههعبه حسههن بههن علههی تحههف العقههول _ حقهه  / مصههحح: علههی ا
 . ق1363،  ، دوم قفاری، قم: جامعه مدرسین

(، قههههم: مؤسسههههه آل  ق726حّلههههی )م  ، حسههههن بهههن یوسههههف بههههن مطهههههر اسهههدیتهههذکر  الفقههههها  _
 . ، اولالبیت

کبر سیف، تهران: دوران، نوزدهم،  ، علی تغییر رفتار و رفتاردرمانی _  .1393ا

  ، شههیخ محمههد بههن حسههن حههر عههاملیتفصههیل وسهها ل الشههیع  دلههی تحصههیل مسهها ل الشههریع  _
 . ق1409، اول،  ق(، قم: مؤسس  آل البیت1104)م

 .1387، اول، ، مجید همتی، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیتنبیه آری یا خیر _

،  ، اول (، بیههروت: دار احیهها  التههرا  العربههی ق370، محمههد بههن احمههد ازههری )متههذیب اللغهه  _
 . ق1421

 ق.1411ق(، قم: دار الذخا ر، 726المه حلی )م، ع خالص  االقوال _

، تصههههحیح: علهههی خراسههههانی، سهههید جههههواد  ق(460طوسهههی )م  ، محمههههد بهههن حسههههن الخهههالف _
قههم: دفتههر انتشههارات اسههالمی وابسههته بههه  شهرسههتانی، مهههدی طههه نجههف و مجتبههی عراقههی، 

 . ق1407،  ، اول جامعه مدرسین حوزه علمیه قم



نماز
ای 

ن بر
ودکا

یه ک
ث تنب

حادی
در ا

ب 
ضر

هوم 
ی مف

اکاو
و

 

 

 

109 

فیضهی، قهم:   (، تصحیح: آصهف ق363)م  حیون مغربی ، نعمان بن محمد بن دعا م اإلسالم _
 . ق1385،  ، دوم مؤسس  آل البیت

، تصهحیح:  ق(786عهاملی )م ، شههید اول محمهد بهن مکی ذکری الشیع  فهی أحکهام الشهریع  _
 . ق1419،  ، اول ، قم: مؤسسه آل البیت گران مؤسسه آل البیت جمعی از پژوهش

، جههواد قیههومی اصههفهانی، قههم: مؤسسهه   ق( 460)م طوسههی  ، محمههد بههن حسههن رجههال الطوسههی _
 ش.1373،  سوم ،  النشر االسالمی التابع  لجامع  المدرسین بقم المقدسه

ق(، تصهحیح: محمهد رضها 450واسطی بغدادی )م  ، احمد بن حسینالرجال البن الغضا ری _
 .1384 ، اول،   حسینی، قم: دار الحدیث

(، قههم: مؤسسهه  النشههر االسههالمی التابعهه   ق450نجاشههی )م  ، احمههد بههن علههی رجههال النجاشههی _
 . ش1365 ، ششم،  لجامع  المدرسین بقم المشرفه

کوتاه مهدت روان درمان _ ، نیمها قربهانی، تههران: سهازمان چها  و انتشهارات گری پویشی فشرده و 
 ش.1382وزارت فرهند و ارشاد اسالمی، اول، 

کههوفی اهههوازی  )قههرن الزهههد _ مصههحح: قالمرضهها عرفانیههان (، محقهه  و 3، حسههین بههن سههعید 
 . ق1402،  یزدی، قم: المطبع  العلمی ، دوم

ق(، مصهههحح: سهههعید محمهههد اللحهههام، 275، ابهههن األشهههعث السجسهههتانی )مسهههنن أبهههی داود _
 ق. 1410بیروت: دار الفکر، اول، 

ق(، تحقی  و تصحیح: عبد الوهاب عبد اللطیف، بیهروت: 279، الترمذی )مسنن الترمذی _
 ق. 1403دار الفکر، دوم، 

 تا. ق(، بیروت: دار الفکر، بی458، أحمد بن الحسین البیهقی )مالسنن الکبری _

، محقهه  و  ق(1081، محمههد صههالح بههن احمههد مازنههدرانی  )مشههرح الکههافی؛ األصههول و الروضهه  _
 . ق1382،  شعرانی، تهران: المکتب  اإلسالمی ، اول  مصحح: ابوالحسن

محمهود ابههراهیم زایهد، بیههروت: دار المعرفهه ،  ق(، تحقیهه :256، البخهاری )مالضهعفا  الصههغیر _
 ق.1406دوم، 

(، محق  / مصهحح:  ق 841، ابن فهد احمد بن محمد حلی )م عد  الداعی و نجاح الساعی _
 . ق1407،  ، اول احمد موحدی قمی، دار الکتب اإلسالمی

ق، تحقیههه :دکتر وصهههی ا  بهههن محمهههود عبهههاس، المکتهههب 241، أحمهههد بهههن حنبهههل )مالعلهههل _
 ، اول1408می، بیروت: اإلسال

)زنهده در   ، ابن أبی جمهور محمهد بهن زیهن الهدینعوالی اللئالی العزیزی  فی األحادیث الدینی  _
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 . ق1405،  عراقی، قم: دار سید الشهدا  للنشر، اول  مجتبی  ق(،901

(، محق  / مصهحح:  ق 550، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی )م قرر الحکم و درر الکلم _
 . ق1410،  ، دوم رجا ی، قم: دار الکتاب اإلسالمی سید مهدی

کتههب الشههیع  و أصههولهم و أسههما  المصهّنفین و أصههحاب األصههول _   ، محمههد بههن حسههنفهرسهت 
 . ق 1420،  ، اول ، قم: ستاره ق(460طوسی )م

  ق.1429،اول،  (، قم: دار الحدیث ق 329کلینی )م  ، محمد بن یعقوب بن اسحاقالکافی _

 . ق1409،  ، دوم (، قم: نشر هجرت ق175یل بن احمد فراهیدی )م، خل کتاب العین _

   . ق1414، بیروت: دار صادر، سوم،  ق(711)م  ،ابن منظور محمد بن مکرم لسان العرب _

، قم:  ق( 1070مجلسی )م  ، محمد تقی بن مقصود علی لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه _
  ق.1414،  مؤسسه اسماعیلیان

،  ق(548طبرسهی )م  ، امین اإلسالم فضل بن حسهن لمختلف بین أ م  السلفالمؤتلف من ا _
چی، واع  زاده، زاهدی، دکتهر مصهطفوی، دکتهر فهاطمی، دکتهر  محق  و مصحح: مدیر شانه
 . ق1410، اول،  ، مشهد: مجمع البحو  اإلسالمی  موحد و سید مهدی رجا ی

 دوم. تا، ق(، دار الفکر، بیروت: بی676، النووی )مالمجموم _

 . ق 1410قم: مکتبه فقیه، اول، ،  ق 605ورام بن أبی فراس )م ، مجموع  وّرام _
،  ، عهالم الکتههب ،آل یاسههین، محمدحسهن ق 385، اسههماعیل بهن عبهاد )مالمحهیا فهی اللغه  _

  ، اول ه. ق 1414بیروت: 

ق(، بیروت: 1112(، سید نعمت ا  جزا ری )مجواهر الغوالی فی شرح العوالی) مدین  الحدیث _
 م.2016دار المحج ، اول 

 ق.1415جا، دار الحرمین،  ق(، بی360، الطبرانی )مالمعجم األوسا _

 تا. ق(، دار صادر، بیروت: بی241، أحمد بن حنبل )ممسند أحمد _

فههوظ ق(، مح292)البحههر الزخههار(، أبههو بکههر أحمههد بههن عمههرو المعههروف بههالبزار )ممسههند البههزار _
 م.2009الرحمن زین ا  ه عادل بن سعد، مدینه منوره: مکتب  العلوم و الحکم، اول، 

کبههر قفههاری، قههم: دفتههر  ق( 381بههن بابویههه )م  ، محمههد بههن علههیمههن ال یحضههره الفقیههه _ ، علههی ا
 . ق1413،  ، دوم انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

(، قهم:  ق726، حسهن بهن یوسهف بهن مطههر اسهدی حّلهی، )م حکامنهای  االحکام فی معرف  األ _
 . ق1419، اول، مؤسسه آل البیت

 م.1973ق(، دار الجیل، بیروت: 1255، الشوکانی )منیل األوطار _




